InOIzabelin
marsz na orientację
28 września 2019 r. (sobota)

REGULAMIN
TERMIN i MIEJSCE:
28 września 2019 r. (sobota), Izabelin C
ORGANIZATOR:
Centrum Kultury Izabelin „Czas na Sport”
przy współpracy z Klubem Imprez na Orientację STOWARZYSZENIE, Koło PTTK nr 44
Sędzia Główny: Dariusz Mazurek PInO leg. nr 721.
CELE IMPREZY:
•

promocja wśród uczestników różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu,

•

popularyzacja turystycznych marszy na orientację,

•

rozwijanie zamiłowania do uprawiania turystyki,

•

integracja rodzin poprzez wspólne spędzenie wolnego czasu,

•

podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników,

•

dobra zabawa.

ZASADY UCZESTNICTWA I PUNKTACJI:
1. Uczestnicy mogą startować indywidualnie lub w zespołach 2-5 osobowych.
2. Uczestnicy będą klasyfikowani w dwóch podstawowych kategoriach: RODZINNEJ i OPEN.
3. Warunkiem klasyfikacji w kategorii RODZINNEJ jest udział przynajmniej jednej osoby dorosłej będącej
rodzicem lub członkiem rodziny (babcia, dziadek, siostra, brat) oraz przynajmniej jednego dziecka
w wieku do 12 lat (rocznik 2007 i młodsze). Pozostałe osoby zostaną ujęte w klasyfikacji OPEN.
4. Uczestnicy będą klasyfikowani zespołami, ostateczna klasyfikacja będzie dostępna na stronie
internetowej Organizatora www.centrum.izabelin.pl
5. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji będzie czuwał powoływany przez Organizatora Sędzia
Główny. Do jego obowiązków będzie należało prowadzenie klasyfikacji oraz rozstrzyganie wszelkich
protestów związanych z imprezą. Jego decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
START: czynny od godz. 9: 00 do 10: 00, zlokalizowany na terenie Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21
META: czynna do godz. 14:00

NAGRODY:
Dla zespołów/osób, które zajmą miejsca od 1 do 3, w obu kategoriach, Organizator przewidział pamiątkowe
dyplomy, a dla dzieci startujących w kategorii RODZINNEJ, drobne upominki.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Udział w imprezie jest bezpłatny.
2. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Trasa imprezy zostanie przygotowana w taki sposób, aby była ona dostępna dla wózków, rowerków
dziecięcych, hulajnóg itp.
4. W trakcie imprezy obowiązywać będzie następująca punktacja:
prawidłowe potwierdzenie PK

+ 90 punktów

nieprecyzyjne potwierdzenie (punkt stowarzyszony PS)

+ 60 punktów

błędne potwierdzenie lub jego brak

0 punktów

przebycie trasy w limicie podstawowym czasu

0 punktów

przebycie trasy w limicie dodatkowym

- 1 punkt/za każdą minutę

przebycie trasy poza limitem dodatkowym

- 10 punktów/za każdą minutę

zmiana potwierdzenia PK

- 10 punktów

kreślenie na karcie startowej

- 10 punktów/za skreślenie

potwierdzenie więcej PK, niż wymagane przez Organizatora

- 30 punktów/za każdy punkt nadmiarowy

5. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby jej organizacji oraz promocji (publikacja wyników w tym imion i nazwisk uczestników
oraz nazw zespołów, zdjęć z imprezy itp.).
6. Wszyscy uczestnicy startują w imprezie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startują
z opiekunem lub za jego pisemną zgodą. Za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich
Organizator nie odpowiada. Członkowie PTTK objęci będą w trakcie zawodów ubezpieczeniem
od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
ŚWIADCZENIA:
• komplet materiałów startowych dla uczestnika,
• okolicznościowa naklejka,
• potwierdzenie punktów na Odznakę Imprez na Orientację (OInO),
• coś do picia i owocowa przekąska na mecie.
ZGŁOSZENIA: poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.orienteering.waw.pl lub www.centrum.izabelin.pl
w zakładce „Czas na Sport” do 25.09.2019 r. (środa) albo na starcie (zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych
świadczeń).

REGULAMIN dostępny na stronie www.centrum.izabelin.pl w zakładce „Czas na Sport” oraz w dniu imprezy na starcie.
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków pogodowych,
kompas, przybory do pisania, telefon komórkowy (co najmniej jeden na zespół).

Załącznik nr 1 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w imprezie osoby niepełnoletniej.

++++++++++++++++++++++++++++++
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych,
w związku z realizacją InOIzabelin - marsz na orientację 28 września 2019 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników InOIzabelin - marsz na orientację jest Dyrektor Centrum Kultury
Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych (IOD), z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących danych
osobowych pod adresem e-mail: iod@kiran.pl lub telefonicznie: 533 899 965.
3. Dane osobowe uczestników InOIzabelin - marsz na orientację przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia ww.
imprezy.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z administratorem w zakresie przygotowania,
organizacji i przeprowadzenia InOIzabelin - marsz na orientację. Ponadto odbiorcami danych mogą być również
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe w postaci wizerunku uczestnika mogą być opublikowane na łamach strony internetowej i w informacjach
medialnych w celu promocji Centrum Kultury Izabelin.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji InOIzabelin - marsz na orientację a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługują uprawnienia do dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy są one
nieprawidłowe lub niekompletne, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie może mieć wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Kultury Izabelin Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowy.
10. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji i uczestnictwa
w InOIzabelin - marsz na orientację.
11. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

